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อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp THB 20

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก) / PROXY FORM (Form A)
เขียนที่/Written at ______ __________________________________
วันที่/Date_________เดือน/Month____________ปี /Year__________
(1). ข้ าพเจ้ า ___________________________________สัญชาติ______________________________________________________
I/We
Nationallity
อยูบ่ ้ านเลขที_่ __________________ถนน________________________ตาบล/แขวง________________________________________
Address
Road
Tambal/Sub-District
อาเภอ/เขต______________________จังหวัด_______________________รหัสไปรษณีย์_____________________________________
District
Province
Postcode
(2). เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซี .พี. แอล. กรุ๊พ จำกัด (มหำชน)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้น_____________________________หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ________________________เสียง
(2). being (a) shareholder of CPL Group Public Company Limited
holding total of _________________________________shares and have a rights to _______________________________Votes
(3) ขอมอบฉันทะให้
(3). Hereby appoint

โปรดกาเครื่องหมายหน้ าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว / PLEASE SELECT ONLY ONE PROXY

1.ชือ่ ___________________________________________________อายุ ______________________________________ปี
Name
Age
years
อยูบ่ ้ านเลขที_่ ________________ถนน_______________________________ตาบล/แขวง__________________________________
Address
Road
Tambal/Sub-District
อาเภอ/เขต_______________________จังหวัด_____________________________รหัสไปรษณีย์_____________________________
District
Province
Postcode
2. ชื่อ_________รศ. ดร. รุธิร์ _พนมยงค์____กรรมการอิสระ _________อายุ _________48___________________ปี
Name Assoc. Prof. Dr. Ruth Banomyong Independent Director
Age
48
years
อยูบ่ ้ านเลขที_่ __39/87 ____หมูท่ ี่__ 3________ถนน______สามัคคี _________ตาบล/แขวง___บางตลาด _________
Address
39/87 Moo. 3
Road Samakkee
Tambal/Sub-District
Bang Talat
อาเภอ/เขต____ปากเกร็ด ___________จังหวัด______นนทบุรี___________รหัสไปรษณีย์_____11120______________
District
Pak Kret
Province Nonthaburi
Postcode
11120
3. ชื่อ________นายสุพพัต อ่องแสงคุณ _____กรรมการอิสระ ______________อายุ ______55____________________ปี
Name Mr. Supapat Ongsangkoon Independent Director
Age
55
years
อยูบ่ ้ านเลขที_่ _____89/1__ _ซอย__วัดอัมพวัน____ถนน__ พระราม 5______ตาบล/แขวง_______ถนนนครไชยศรี __________
Address
89/1 Soi Wat-Ampawan Road Rama 5 Tambal/Sub-District Thanon Nakhon Chai Si
อาเภอ/เขต_______ดุสิต__________จังหวัด_______กรุงเทพมหานคร____ ____________รหัสไปรษณีย์_______10300____
District
Dusit
Province Bangkok
Postcode 10300

สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 11 / Attachment 11

4. ชือ่ ________ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ _____กรรมการอิสระ ______________อายุ ____________47_____________ปี
Name Dr. Mongkon Laoworapong Independent Director
Age
47
years
อยูบ่ ้ านเลขที_่ ___128/9
Address
128/9

ซอย _ สาธุประดิษฐ์ 6_____ถนน__สาธุประดิษฐ์ ________ตาบล/แขวง______ทุง่ วัดดอน___
Soi Sathupradit 6
Road Sathupradit
Tambal/Sub-District Tungwatdon,

อาเภอ/เขต_______สาทร______จังหวัด______กรุงเทพมหานคร ____________รหัสไปรษณีย์_______10120_________
District
Sathorn
Province
Bangkok
Postcode
10120
คนใดคนหนึ่งคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องเทียร่า ชัน้ 3 โรงแรมเมเปิ ล เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10250
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
Only one of them as my/our proxy to be my representative to join and vote in the Annual General Meeting of Shareholders 2017
on Thursday, April 27, 2017 at 2.00 P.M. at the Tiera 3Rd Floor, Maple Hotel No.9 Srinakarin Road, Bangna, Bangkok 10250 or
which will be postponed to other date , time and place as the meeting may be adjourned.
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
Any and all acts carried out by my/our proxy at the said meeting, except for any vote that is not In accordance with my/our
instructions as given in this deed of proxy, shall be deemed to have been carried out by myself/ourselves.
ลงนาม/Signature________________________________________ผู้มอบฉันทะ/Shareholder
(________________________________________)
ลงนาม/Signature _______________________________________ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(________________________________________)
หมายเหตุ / Remarks
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล

Shareholders appointing a proxy may appoint only one person to attend and vote at the meeting, and may not divide shares amongst more
than one proxy in order to split votes. Votes may be cast in favor of the appointment of all proposed directors or of certain proposed

director(s) only.
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
Proxy (From B)

อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20 ฿
(แบบที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว/ Specific Details Form)
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น __________________________________
เขียนที_่ ________________________________
Shareholders’ Registration No.
Written at
วันที่________ เดือน_________ พ.ศ.________
Date
Month
Year
(1) ข้ าพเจ้ า ____________________________________________________________________________________________________________
I/We
อยู่บ้านเลขที่ ________________________________________________________สัญชาติ ____________________________________________
Address
Nationality
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซี.พี.แอล. กรุ๊ พ จากัด (มหาชน)
Being a Shareholder of C.P.L. GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม _____________________ หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ______________________________ เสียง ดังนี ้
Holding the total amount of
shares and have the rights to vote equal to
votes as follows:
 หุ้นสามัญ_________________________________ หุ้น
ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ___________________________________เสียง
Ordinary share
shares
have the rights to vote equal to
votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _______________________________ หุ้น
ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ___________________________________ เสียง
Preferred share
shares
have the rights to vote equal to
votes
(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
 1. ชื่อ__________________________________ อายุ________________ ปี อยู่บ้านเลขที_่ ____________________________________
Mr./Mrs./Ms.
Age
years, residing at
ถนน_______________________________ ตาบล/แขวง___________________________อาเภอ/เขต__________________________
Road
Sub- District
District
จังหวัด_______________________ รหัสไปรษณีย์___________________
หรื อ
Province
Postal Code
or
 2.
ชื่อ รศ.ดร. รุ ธิร์ พนมยงค์ กรรมการอิสระ อายุ
48
__ ปี อยู่บ้านเลขที่
39/87
หมู่ที่ 3_______ย
Assoc. Prof. Dr. Ruth Banomyong Independent Director Age 48 years, residing at 39/87 Moo. 3
ถนน
สามัคคี
ตาบล/แขวง
บางตลาด
อาเภอ/เขต
ปากเกร็ ด________________ น
Road Samakkee
Sub- District Bang Talat
District น PญPak Kret
จังหวัด
นนทบุรี_____ รหัสไปรษณีย์ 11120
หรื อ
Province Nonthaburi
Postal Code 11120
or
 3.

ชื่อ นายสุพพัต อ่องแสงคุณ
กรรมการอิสระ อายุ
55
ปี อยู่บ้านเลขที่ 89/1 ซอย __วัดอัมพวัน__ ย
Mr. Supapat Ongsangkoon Independent Director Age 55 years, residing at 89/1 Soi Wat-Ampawan
ถนน
พระราม 5
ตาบล/แขวง
ถนนนครไชยศรี
อาเภอ/เขต
ดุสติ ______________ น
Road Rama 5
Sub- District Thanon Nakhon Chai Si
District น Dusit
จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300
หรื อ
Province Bangkok
Postal Code 10300
or

 4.

ชื่อ ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์
กรรมการอิสระ อายุ
47
ปี
อยู่บ้านเลขที่ 128/9 ซอย สาธุประดิษฐ์ 6
Dr. Mongkon Laoworapong Independent Director Age 47 years, residing at 128/9 Soi Sathupradit 6
ถนน
สาธุประดิษฐ์
ตาบล/แขวง
ทุง่ วัดดอน
อาเภอ/เขต
สาธร_____________
น
Road Sathupradit
Sub- District Tungwatdon
District น Sathorn
จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์
10120____
Province Bangkok
Postal Code
10120

คนหนึ่งคนใดเพียงผู้เดียวเป็ นตัวแทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ของบริ ษัท ซี.พี.แอล. กรุ๊ พ จากัด (มหาชน) ใน
วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องเทียร่า ชัน้ 3 โรงแรมเมเปิ ล เลขที่ 9 ถนนศรี นคริ นทร์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10250 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้ วย
Anyone of above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders of C.P.L GROUP PUBLIC
COMPANY LIMITED on Thursday, April 27, 2017 at 2.00 p.m. at The Tiera 3rd Floor, Maple Hotel, 9 Srinakarin Rd., Bangna, Bangkok 10250 or such other date, time
and place as the meeting may be adjourned

(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:
ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2560
Agenda Item 1 To consider and adopt the Minutes of the Extra Ordinary General Meeting of Shareholder’s No 1/2017.
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบียบวาระที่ 2 รั บทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2559 และรายงานประจาปี 2559
Agenda Item 2 To acknowledge the operating results of CPL for the year 2016 and annual report for the year 2016
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559
Agenda Item 3 To consider and approve the Balance Sheet (Statement of Finance Position) and the Statement of Income for the year ended
December 31, 2016.
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติ งดจ่ ายเงินปั นผลสาหรั บผลประกอบการปี 2559
Agenda Item 4 To consider and approve no dividend payments for the year 2016.
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ในปี 2560
Agenda Item 5 To consider and approve the appointment of the directors to replace those who will retire by rotation in 2017.
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
Vote for all nominated candidates
เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
เลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
Vote for an individual nominated candidate
บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
1. นายจี เซียง ไล่
Name of the nominated candidate
1. Mr. Chi Hsiang Lai
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
2.รศ.ดร. รุ ธิร์ พนมยงค์
Name of the nominated candidate
2. Assoc. Prof. Dr. Ruth Banomyong
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่ งตัง้ กรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
Agenda Item 6 To consider and approve to appointment new director to fill the vacant.
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2560
Agenda Item 7 To consider and approve the remuneration of the Company Board of director’s for the year 2017
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนการสอบบัญชี ประจาปี 2560
Agenda Item 8 To consider and approve the appointment of the auditor and the audit fee for the year 2017
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัตแิ ก้ ไขชื่อบริษัท
Agenda Item 9 To consider and approved the change of the Company’s name.
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาอนุมัตแิ ก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับ ข้ อ 1. ข้ อ 2. ข้ อ 22. และข้ อ 38. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท
Agenda Item 10 To consider and approved the amendment of article 1, 2, 22 and 38 of the articles of association of the company to be conform with
the change of the Company’s name.
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบียบวาระที่ 10 เรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
Agenda Item 10 Any other business (if any)
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนันให้
้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการ
ลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
Voting of proxy in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not signify my voting as a shareholder.
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรื อลงมติในเรื่ องใด
นอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้
ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the Meeting considers or passes any
resolution other than those specified above, including the case of any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the rights to consider
and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุมให้ เสมือนถือว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
Any actions performed by the proxy in this Meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed _______________________________________ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(
)
ลงนาม/Signed _______________________________________ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(
)
ลงนาม/Signed _______________________________________ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(
)

หมายเหตุ : ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่ อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
Remarks: According to the notification of Department of Business Development, Ministry of Commerce regarding Proxy Form (Issue 5) 2007
1.

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวน
หุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and not split the number
of shares to several proxies for splitting votes.

2.

วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
Regarding the election of directors, the proxy can either elect the whole set of the nominated directors or any individual nominated
directors

3.

ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อตามแนบด้ านล่าง
ของหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ฉบับนี ้
In case there are additional agenda items other than those specified above, the grantor of the proxy shall use the Attachment to Proxy
Form B attached herewith to specify the additional agenda item(s).

**********************************************************************************************************************************************************************

ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข / Supplemental Proxy Form B
(แบบที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว/ Specific Details Form)

การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท ซี.พี.แอล. กรุ๊ พ จากัด (มหาชน)
The proxy as a shareholder of C.P.L GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ของบริษัท ซี.พี.แอล. กรุ๊พ จากัด (มหาชน)ในวันพฤหัสบดีท่ ี 27 เมษายน 2560 เวลา14.00 น. ณ ห้ องเทียร่ า ชัน้ 3
โรงแรมเมเปิ ล เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10250 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ ืนด้ วย
At the meeting of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders of C.P.L GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED on Thursday, 27th April, 2017 at 2.00 p.m.at
the Tiera 3rd Floor, Maple Hotel, 9 Srinakarin Rd., Bangna, Bangkok 10250or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

ระเบียบวาระที่_______________________ เรื่ อง____________________________________________________________________________
Agenda
Subject :
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบียบวาระที่_______________________ เรื่ อง__________________________________________________________________________
Agenda
Subject :
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบียบวาระที่____________________ เรื่ อง______________________________________________________________________________
Agenda
Subject :
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบียบวาระที่________________________
เรื่ อง เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ(ต่ อ)
Agenda
Subject Election of the Directors to replace those who will retire (continued)
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
Vote for all nominated candidates
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
 เลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
Vote for an individual nominated candidate
บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ นายจี เซียง ไล่ (Mr. Chi Hsiang Lai)น
Name of the nominated candidate
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อรศ.ดร. รุ ธิร์ พนมยงค์ (Assoc. Prof. Dr. Ruth Banomyong)_
Name of the nominated candidate
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ระเบียบวาระที่________________________
เรื่ อง แต่ งตัง้ กรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
Agenda
Subject Election of new Directors (continued)
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
ข้ าพเจ้ าขอรั บรองว่ า รายการในใบประจาต่ อหนังสือมอบฉันทะถูกต้ องบริบูรณ์ และเป็ นความจริงทุกประการ
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงนาม/Signed________________________________ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(
)
ลงนาม/Signed________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(
)
ลงนาม/Signed________________________________ ผู้มอบฉันทะ/ Proxy
(
)

สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 11 / Attachment 11

อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp THB 20

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค) / PROXY FORM (Form C)
(แบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง้ ให้ คัสโตเดียน ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
(For foreign shareholders who have custodian in Thailand only)
เขียนที่/Written at ______ __________________________________
วันที่/Date_________เดือน/Month____________ปี /Year__________
(1) ข้ าพเจ้ า ____________________________________________สัญชาติ______________________________________________________
I/We
Nationality
อยูบ่ ้ านเลขที_่ __________________ถนน__________________________ตาบล/แขวง_______________________________________________
Address
Road
Tambal/Sub-District
อาเภอ/เขต_______________________จังหวัด________________________รหัสไปรษณีย์____________________________________________
District
Province
Postcode
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั ____________________________________________
ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซี . พี . แอล. กรุ๊พ จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้น___________________________________หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ_______________________________เสียง
being (a) shareholder of CPL Group Public Company Limited
holding total of ________________________________________shares and have a rights to ____________________________________Votes
(2) ขอมอบฉันทะให้
(2) Hereby appoint

่ ผู ้รับมอบฉันทะเพียงชือ
่ เดียว/PLEASE SELECT ONLY ONE PROXY
โปรดกาเครือ
่ งหมายหน ้าชือ

1.ชื่อ__________________________________________________________อายุ ___________________________________________ปี
Name
Age
years
อยูบ่ ้ านเลขที_่ ____________________ถนน_______________________________ตาบล/แขวง__________________________________
Address
Road
Tambal/Sub-District
อาเภอ/เขต_______________________จังหวัด_________________________________รหัสไปรษณีย์_____________________________
District
Province
Postcode
2. ชื่อ________รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์ _____กรรมการอิสระ _________อายุ ______________________48____________________ปี
Name
Assoc. Prof. Dr. Ruth Banomyong Independent Director
Age
48
years
อยูบ่ ้ านเลขที_่ ___39/87 _______หมูท่ ี่ ___3_______ถนน______สามัคคี _________ตาบล/แขวง___บางตลาด ______________
Address
39/87
Moo 3
Road Samakkee
Tambal/Sub-District
Bang Talat
อาเภอ/เขต____ปากเกร็ด ___________จังหวัด____นนทบุรี_________________รหัสไปรษณีย์_____11120________________
District Pak Kret
Province Nonthaburi
Postcode 11120
3. ชื่อ________นายสุพพัต อ่องแสงคุณ________กรรมการอิสระ ___________อายุ __________55__________________________ปี
Name Mr. Supapat Ongsangkoon Independent Director
Age
55
years
อยูบ่ ้ านเลขที_่ _____89/1__ ซอย __วัดอัมพวัน_______ถนน__ พระราม 5___________ตาบล/แขวง_______ถนนนครไชยศรี __________
Address
89/1 Soi Wat-Ampawan
Road Rama 5
Tambal/Sub-District Thanon Nakhon Chai Si
อาเภอ/เขต_______ดุสิต__________จังหวัด___________กรุงเทพมหานคร ____________รหัสไปรษณีย์_______10300_________________
District
Dusit
Province Bangkok
Postcode 10300
4. ชื่อ________ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ _____กรรมการอิสระ ______________อายุ _________________47___________________ปี
Name Dr. Mongkon Laoworapong
Independent Director Age
47
years
อยูบ่ ้ านเลขที_่ ____128/9 __ ซอย___สาธุประดิษฐ์ 6_____ถนน__สาธุประดิษฐ์ _________ตาบล/แขวง______ทุง่ วัดดอน________
Address
128/9 Soi Sathupradit 6
Road Sathupradit
Tambal/Sub-District Tungwatdon,
อาเภอ/เขต_______สาทร__________จังหวัด___________กรุงเทพมหานคร ____________รหัสไปรษณีย์_______10120_____________
District
Sathorn
Province
Bangkok
Postcode 10120

1

สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 11 / Attachment 11

คนใดคนหนึ่งคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ใน
วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องเทียร่า ชัน้ 3 โรงแรมเมเปิ ล เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10250 หรือที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
Only one of them as my/our proxy to be my representative to join and vote in the Annual General Meeting of Shareholders 2017 on
Thursday, April 27, 2017 at 2.00 P.M. at the Tiera 3rd Floor, Maple No.9 Srinakarin Road, Bangna, Bangkok 10250 or which will be
postponed to other date , time and place as the meeting may be adjourned.
(3) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี ้ ดังนี ้
(3) I/We authorize my/our Proxy to cast the votes according to my/our intention as follows:
มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทังหมดที
้
่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
Grant partial the total amount of shares holding and entitled to vote
มอบฉันทะบางส่วนคือ
Grant partial shares of
หุ้นสามัญ________________หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ__________________เสียง
Ordinary share______________ shares and have the right to vote equal to _________________votes
(4) ข้ าพเจ้ ามอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้
(4) I/WE authorize my/our Proxy to cast the votes according to my/our intention as follows:
วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560
Agenda 1: To consider and adopt the Minutes of Extra Ordinary General Meeting of Shareholder No.1/ 2017.
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้ วย______________________
Agree_______________________

ไม่เห็นด้ วย______________________
Disagree______________________

งดออกเสียง _________________
Abstain ____________________

วาระที่ 2 : รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2559 และรายงานประจาปี 2559
Agenda 2: To acknowledge the Operating results of CPL for the year 2016 and annual report for the year 2016.
(ก.) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข.) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้ วย______________________
Agree_______________________

ไม่เห็นด้ วย________________________
Disagree_________________________

งดออกเสียง_________________
Abstain ___________________

วาระที่ 3: พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
Agenda 3: To consider and approve the Balance Sheet (Statement of Finance Position) and the Statement of Income for the year ended
December 31, 2016.

(ก)
(a)
(ข)
(b)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้ วย______________________

ไม่เห็นด้ วย________________________
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Agree_______________________

Disagree_________________________
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Abstain _____________________

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมตั ิ งดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลประกอบการปี 2559
Agenda 4: To consider and approve no dividend payment of CPL the year 2016.
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้ วย______________________
Agree_______________________

ไม่เห็นด้ วย________________________
Disagree_________________________

งดออกเสียง ___________________
Abstain _____________________

วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องออกตามวาระ ในปี 2560
Agenda 5: To consider and approve the appointment of the directors to replace those who will retire by rotation in 2017.
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้ วยกับการแต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด_______________เสียง
The appointment of all directors
เห็นด้ วย______________________
ไม่เห็นด้ วย________________________
Agree_______________________
Disagree_________________________
เห็นด้ วยกับการแต่งตังกรรมการบางรายดั
้
งนี ้
The appointment of each director
5.1 นาย จี เซียง ไล่
Mr. Chi Hsiang Lai
เห็นด้ วย______________________
ไม่เห็นด้ วย________________________
Agree_______________________
Disagree_________________________
5.2 ร.ศ. ดร. รุธิร์ พนมยงค์ Assoc. Prof. Dr. Ruth Banomyong
เห็นด้ วย______________________
ไม่เห็นด้ วย________________________
Agree_______________________
Disagree_________________________

งดออกเสียง__________________
Abstain ____________________

งดออกเสียง__________________
Abstain ____________________
งดออกเสียง__________________
Abstain ____________________

วาระที่ 6 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
Agenda 6: To consider and approve to the appointment new director to fill the vacant.
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้ วย______________________
Agree_______________________

ไม่เห็นด้ วย________________________
Disagree_________________________

งดออกเสียง__________________
Abstain ____________________

วาระที่ 7 : พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2560.
Agenda 7: To consider and approve the remuneration of the Company Board of director‘s for the year 2017.
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
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เห็นด้ วย______________________
Agree_______________________

ไม่เห็นด้ วย________________________
Disagree_________________________

งดออกเสียง___________________
Abstain _____________________

วาระที่ 8 : พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี ประจาปี 2560
Agenda 8: To consider the appointment of the auditor and the audit fee for the year 2017.
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้ วย______________________
Agree_______________________

ไม่เห็นด้ วย________________________
Disagree_________________________

งดออกเสียง___________________
Abstain _____________________

วาระที่ 9 : พิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขชื่อบริษัท
Agenda 9: To consider and approved the change of the Company’s name.
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้ วย______________________
Agree_______________________

ไม่เห็นด้ วย________________________
Disagree_________________________

งดออกเสียง___________________
Abstain _____________________

วาระที่ 10 : พิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับ ข้ อ 1. ข้ อ 2. ข้ อ 22. และ ข้ อ 38. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท
Agenda 10: To consider and approved the change the amendment of article 1, 2, 22 and 38 of the articles of association of the company
to be conform with the change of the Company’s name.
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
(c) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้ วย______________________
Agree_______________________

ไม่เห็นด้ วย________________________
Disagree_________________________

งดออกเสียง___________________
Abstain _____________________

วาระที่ 11 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
Agenda 11: Other business (If any)
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้ วย______________________
Agree_______________________

ไม่เห็นด้ วย________________________
Disagree_________________________

งดออกเสียง___________________
Abstain _____________________

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ อง
และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my/our voting
as a shareholder.

4

สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 11 / Attachment 11

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
In case I/We have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or
passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the
proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุมนัน้ เว้ นแต่กรณีทผี่ ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้
ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
Any business carried on by the proxy holder in the said meeting except the proxy holder does not vote I/We specify in the proxy
form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงนาม/Signature________________________________________ผู้มอบฉันทะ/Shareholder
(________________________________________)
ลงนาม/Signature _______________________________________ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(________________________________________)
หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใช้ เฉพาะกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่ากัน
The Proxy Form C. only use for shareholders whose names appearing in the foreign investors registration and he/she appointed a
custodian in Thailand to be responsible for safeguarding shares only.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Documents and evidences to be enclosed with the proxy form are:
(1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
Letter of certification to certify that the proxy Form have a permit to act as a custodian.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวน
หุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the
number of shares to many proxies for splitting votes.
4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ค. ตามแบบ
In case there are agenda other than the agenda specified above the additional statement can be specified by the Shareholder in
the Supplemental Proxy Form as enclosed.
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ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค./ Supplemental PROXY FORM C
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท ซี.พี.แอล. กรุ๊ พ จากัด (มหาชน) จากัด
The proxy is granted by a shareholder of C.P.L Group Company Limited.
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องเทียร่ า ชัน้ 3 โรงแรมเมเปิ ล เลขที่ 9 ถนนศรี นคริ นทร์ เขตบางนา
กรุ งเทพฯ 10250 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

Annual General Meeting of Shareholders 2017 on Thursday, April 27, 2017 at 2.00 P.M. at the Tiera 3rd Floor, Maple Hotel No.9 Srinakarin
Road, Bangna, Bangkok 10250 or which will be postponed to other date , time and place as the meeting may be adjourned.
วาระที่ .........................................เรื่ อง.......................................................................................................................................
Agenda......................................... : ..........................................................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้ วย_______________________
ไม่เห็นด้ วย____________________________
งดออกเสียง_____________________
Agree_________________________
Disagree ____________________________
Abstain _______________________
วาระที่ ........................................ เรื่ อง.......................................................................................................................................
Agenda......................................... : ...........................................................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้ วย_______________________
Agree_________________________

ไม่เห็นด้ วย____________________________
Disagree ____________________________

งดออกเสียง_____________________
Abstain _______________________

วาระที่ ........................................ เรื่ อง.......................................................................................................................................
Agenda......................................... : ...........................................................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้ วย_______________________
Agree_________________________

ไม่เห็นด้ วย____________________________
Disagree ____________________________

งดออกเสียง_____________________
Abstain _______________________

วาระที่ ........................................ เรื่ อง.......................................................................................................................................
Agenda......................................... : ...........................................................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้ วย_______________________
Agree_________________________

ไม่เห็นด้ วย____________________________
Disagree ____________________________
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งดออกเสียง_____________________
Abstain _______________________

สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 11 / Attachment 11

วาระที่ ........................................ เรื่ อง.......................................................................................................................................
Agenda......................................... : ...........................................................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้ วย_______________________
Agree_________________________

ไม่เห็นด้ วย____________________________
Disagree ____________________________

งดออกเสียง_____________________
Abstain _______________________

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า รายการในใบประจาต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้ องบริ บรู ณ์และเป็ นความจริ งทุกประการ
I/ We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงนาม/Signature________________________________________ผู้มอบฉันทะ/Shareholder
(________________________________________)
ลงนาม/Signature _______________________________________ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(________________________________________)
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